
W Y D R U K U J  I  W Y W I E Ś  W  G A B L O T C E !

7,8 proc.
Tyle wyniosła frekwencja w referendum 6 września, zarządzonym jeszcze przez 
Bronisława Komorowskiego. To ostateczna „czerwona kartka” pokazana byłemu 
prezydentowi.
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„S” na listach PiS
PiS skompletowało listy wy-

borcze na Pomorzu. Nie zabrakło 
na nich członków „S”. Do Sejmu 
wystartują: z nr 2 w okręgu gdyń-
sko-słupskim były szef Związku 
Janusz Śniadek, z nr 6 w okręgu 
gdańskim wiceprzewodniczący 
KM NSZZ „S” Stoczni Gdańskiej 
Karol Guzikiewicz. Do Senatu 
w okręgu Gdynia–Puck wystartuje 
rekomendowany przez „S” Jerzy 
Miotke, były wiceprezydent Gdy-
ni. Więcej...>>

Podwyżki i zwolnienia
Około 6 tys. z 78 tys. pracow-

ników zamierza zwolnić Poczta 
Polska. Pracownicy poczty zara-
biają bardzo mało. Nowo przy-
jęci otrzymują na starcie 1690 zł 
i wyrównanie do najniższej kra-
jowej. Dlatego jesteśmy w spo-
rze zbiorowym z pracodawcą, 
żądamy podwyżek – informuje 
Gustaw Czarnowski, przewodni-
czący KP NSZZ „S” Pracowników 
Centrum Poczty Polskiej Oddział 
Regionalny w Gdańsku. Podwyżki 
dla załogi wynegocjowała za to 
zakładowa „S” w Federal Mogul 
Bimet w Gdańsku – podał prze-
wodniczący komisji zakładowej 
Paweł Dziwosz.

Więcej dzieci pracuje
Aż trzykrotnie wzrosła liczba 

pracujących dzieci. Według danych 
Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 
r. wydano 2238 pozwoleń na za-
trudnienie osób do 16 roku życia. 
W wielu przypadkach dzieci wyko-
nują bardzo ciężką pracę w rolnic-
twie i sadownictwie. Więcej...>>

Pamiętajmy o ks. Jerzym
Są jeszcze trzy wolne terminy 

na służbę przy grobie bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki w Warszawie 
w 2016 r. – 20 lutego, 26 listo-
pada i 10 grudnia. Osoby chętne 
do udziału w tym zaszczytnym 
dziele i obowiązku „S” wobec 
swego patrona mogą się zgłaszać 
do koordynatora akcji w Regionie 
Gdańskim Krzysztofa Żmudy (tel. 
502 193 048).

DIALOG na Pomorzu
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Piątek 4 
w r z e ś n i a . 
Z  G d a ń s k a 
w y j e ż d ż a l i -
śmy o godz. 2 
w nocy. Tego 
dnia w Senacie 
miało odbyć 

się głosowanie nad wnioskiem 
prezydenta Andrzeja Dudy ws. 
referendum dotyczącego m.in. 
wieku emerytalnego. Prezy-
dent wnioskował, aby odbyło 
się ono w dniu wyborów parla-
mentarnych 25 października.

Stolica przywitała nas rzęsi-
stym deszczem. Ponad dwa ty-
siące związkowców ze wszyst-
kich regionów przez pięć 
godzin oczekiwało na wynik 
głosowania: nauczyciele, pie-
lęgniarki, stoczniowcy, górnicy, 
rolnicy…

Po godzinie 14 senatorowie 
zagłosowali. Po raz drugi blisko 
6 milionów podpisów Polaków 
zostało wyrzuconych w błoto. 
To pod naszymi nogami. Tam, 
w Senacie, przeciwko nam gło-
sowali często ci sami, którzy 
w sierpniu1980 r. byli z nami 
solidarni, gotowi oddać życie 
za 21 postulatów. Tego dnia 
historia zatoczyła koło.

Dwa dni później odbyło się 
referendum zarządzone przez 
przegranego Bronisława Ko-
morowskiego, które ten sam 
Senat zaakceptował bez za-
strzeżeń. Pod jego pytaniami 
nie podpisywał się nikt. W ca-
łym kraju wzięło w nim udział 
ledwie 2,3 miliona rodaków.

Ale to nie koniec. Mylą się  
senatorowie i cała koalicja rzą-
dząca sądząc, że zażegnali nie-
bezpieczeństwo usłyszenia woli 
swoich wyborców. Referendum 
się odbędzie – 25 października. 
Wybory parlamentarne będą 
bowiem swoistą odpowiedzią 
na pytania referendalne wnio-
skowane przez miliony Pola-
ków, a rzucone w błoto pod 
naszymi nogami przez koalicję 
PO-PSL. Każdy z nas, oddając 
głos, będzie wiedział czy jest 
w stanie pracować aż do śmier-
ci na rządy nowej komuny.

Dariusz Wasielewski

Naszym
ZDANIEM

REFERENDUM
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Podsumowanie obchodów 35 
rocznicy powstania „S”, zbliżające 
się wybory parlamentarne i przed-
stawienie kandydatów, na których 
warto oddać głosy oraz rozwój dia-
logu społecznego na Pomorzu były 
m.in. tematami spotkania ZRG NSZZ 
„S” 7 września. Zgodnie z ustawą 
o Radzie Dialogu Społecznego, 
która zacznie obowiązywać od 11 
września, już od 12 września moż-
na tworzyć Wojewódzkie Rady Dia-
logu Społecznego. – Prowadziliśmy 
w tej sprawie rozmowy z przed-
stawicielami strony pracodawców: 
Lewiatanem oraz Pomorską Izbą 
Rzemieślniczą Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw – poinformował 
przewodniczący gdańskiej „S” 
Krzysztof Dośla. Członkowie ZRG 
podjęli uchwałę upoważniającą 
Prezydium do wdrożenia procedury 
ustawy o Radzie Dialogu Społecz-
nego na szczeblu wojewódzkim 
oraz omówili stanowisko Prezydium 
ws. zwrócenia się do prezydenta 
o ułaskawienie byłego opozycjoni-
sty Andrzeja Kołodzieja. Został on 
prawomocnie skazany w 2013 r. 
w trwającym 11 lat procesie stocz-
niowców, którzy w 2002 r. prote-
stowali w obronie Stoczni Gdynia. 
Wyrok sądu gdańska „S” uznała za 
niesprawiedliwy. Więcej...>>

Blisko stu związkowców z Re-
gionu Gdańskiego, m.in. z oświaty 
w Gdańsku i Gdyni, Portu Gdańsk, 
OPEC Gdynia, Stoczni Gdańsk i pra-
cowników biura ZRG, wzięło udział 
w pikiecie NSZZ „Solidarność” przed 
siedzibą Senatu RP 4 września. Tego 
dnia izba wyższa decydowała ws. 
wniosku prezydenta Andrzeja Dudy 
o zarządzenie referendum ws. pry-
watyzacji lasów państwowych, obo-
wiązku szkolnego 6-latków i wieku 
emerytalnego. Ponad 2 tys. związ-

kowców, z udziałem m.in. przewod-
niczącego Piotra Dudy oraz kandy-
datki PiS na premiera Beaty Szydło, 
żądało przeprowadzenia referendum 
w tych ważnych dla społeczeństwa 
sprawach. Jednak Senat głosami se-
natorów PO i PSL odrzucił wniosek 
prezydenta (53 przeciw, 35 za), a tym 
samym po raz drugi wyrzucił do ko-
sza podpisy 6 mln Polaków. 

Obejrzyj relację...>>

SENAT POWIEDZIAŁ 
„NIE” obywatelom

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/druzyna-pis-kompletowana
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/coraz-wiecej-pracujacych-dzieci
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zrg-o-rds-dyskryminacji-zwiazkowcow-problemach-sukcesach-w-zakladach-pracy
https://www.youtube.com/embed/vW7msi41vus?autoplay=1&


CYTAT tygodnia

Sześć milionów podpisów obywateli po raz kolejny 
zostało zmielonych. Platforma to partia władzy, która 

myśli tylko o własnym interesie. Deklaruję, że jeżeli 
zaufacie nam, to my będziemy z wami, będziemy 

z obywatelami, będziemy was słuchać i sły-
szeć co do nas mówicie. Bo to obowiązek 

każdego polityka i to był test czy 
Kopacz „słucha, rozumie, pomaga”. 

Pokazała jak słucha i rozumie. 
A pomaga tylko swoim partyj-

nym towarzyszom.
wiceprezes PiS

Beata Szydło pod-
czas pikiety „S”,  

4.09 2015 r.

Młodzi stawiają NA ROZWÓJ
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więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 
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Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

FRANCISZEK KASZUBOWSKI, koło Emerytów 
i Rencistów NSZZ „S” przy Oddziale 
w Chojnicach

Należałem do „Solidarności” jeszcze w czasie ak-
tywności zawodowej. Obecnie kontynuuję swoją dzia-
łalność związkową, żeby wspomagać młodych. Zależy 
mi na tym, żeby Spółdzielnia Inwalidów RÓWNOŚĆ, 

w której przewodniczącym komisji zakładowej jest mój syn Michał, nie 
padła, tylko cały czas prosperowała.

HISTORIA tak było

ZRZESZENIE 
WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ
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DYSKRYMINACJA „S”

Zrzeszenie Wolność i Niezawi-
słość, cywilno-wojskowa, ostatnia 
organizacja polskiego podziemia nie-
podległościowego, powstała 2 wrze-
śnia 1945 r., czyli dziewięć miesięcy 
po rozwiązaniu Armii Krajowej. Cele 
WiN zostały ogłoszeno w Deklaracji 
Ideowej z 9 września 1945 r. Były to 
m.in. opuszczenie terytorium Polski 
przez wojska sowieckie, zaprzestanie 
prześladowań politycznych, utwo-
rzenie apolitycznej armii polskiej 
z oddziałów walczących na Zacho-
dzie i tych podlegających Rządowi 
Jedności Narodowej. Założyciele 
Zrzeszenia WiN postulowali też m.in. 
wprowadzenie prawdziwego samo-
rządu, przeprowadzenie wolnych 
wyborów, a także powstanie wol-
nych związków zawodowych.

Do 1947 r. Zrzeszenie Wolność 
i Niezawisłość było największą 
ogólnopolską organizacją nie-
podległościową działającą w kon-
spiracji. Liczyło około 30 tys. 
członków. Kolejnymi prezesami 

Zrzeszenia byli Jan Rzepecki, Fran-
ciszek Niepokólczycki, Wincenty 
Kwieciński i płk Łukasz Ciepliński. 
Jego aresztowanie w 1947 r. i za-
mordowanie w kazamatach UB 
w 1951 r. zakończyło historię WiN 
jako zorganizowanej struktury 
oporu przeciw reżimowi PRL. 

– Zaufanie społeczne do „Soli-
darności” jest na wyjątkowo wy-
sokim poziomie. To trzeba uderzyć 
w lidera Związku – tak Piotr Duda 
skomentował zarzuty pod swoim 
adresem kierowane przez tygodnik 
„Newsweek”. Na konferencji pra-
sowej 8 września szef „S” wyliczył 
kilkanaście kłamstw związanych 
z rzekomymi „luksusowymi wcza-
sami” w Kołobrzegu, m.in. doty-
czących liczby i okoliczności jego 
pobytów w należącym do Związku 
sanatorium „Bałtyk”. Piotr Duda 
wyjaśnił, że w ciągu 6 lat tylko 
3,5 dnia przebywał w Kołobrzegu 
prywatnie i zapłacił za to z wła-

snych pieniędzy. Większość rezer-
wacji na jego nazwisko dotyczyła 
pobytów zagranicznych gości „S” 
lub ubogich, ale zasłużonych dla 
Związku osób, np. opiekującej się 
bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej Ali-
cji Olszewskiej. Duda nie mógł też 
przebywać w Kołobrzegu ze swoją 
teściową, jak napisał tygodnik, po-
nieważ ta… od 20 lat nie żyje. Szef 
Związku przedstawił też fakty za-
przeczającego zarzutom o służbie 
w ZOMO w czasie stanu wojenne-
go. Za te kłamstwa przeprosił go 
już Henryk Wujec, były doradca 
prezydenta Bronisława Komorow-
skiego. Więcej...>>

Atak NA ZWIĄZEK

Dyskryminacja członków „S” 
w Igloporcie Gdynia i DCT Gdańsk 
była kolejnym tematem spotkania 
ZRG. – Sytuacja w naszej firmie
jest dramatyczna. Zarówno ja, jak 
i inni członkowie „S” czują się dys-
kryminowani. Za pół roku grupa 
kapitałowa, w której skład wchodzi 
Igloport, ma wejść na giełdę. Pew-
nie dlatego tak duże są starania 
pracodawcy, aby nas spacyfiko-
wać – mówiła Karolina Rydzewska, 
przewodnicząca „S” w Igloporcie. 
Sytuację w DCT Gdańsk przedsta-
wił organizator związkowy Mariusz 
Skrzypek. – Działania pracodawcy 
zmierzają do tego, aby zlikwidować 
związek zawodowy. Od marca pra-
cę w firmie straciło pięciu członków

„S”, w tym osoby chronione. Na 
szczęście koledzy otrzymali pomoc. 
Dwóch pracuje w branży portowej, 
jeden jako organizator związkowy 
– relacjonował Skrzypek. O tym, 
że nie warto lekceważyć opinii „S”, 
przekonuje sytuacja w Wojewódz-
kim Centrum Onkologii w Gdań-
sku, mimo sprzeciwu pracowników, 
związkowców i specjalistów ds. 
onkologii połączonej z Podmiotem 
Leczniczym Copernicus. – Decyzja 
o połączeniu obu placówek zapo-
czątkowała rozpad wielodyscypli-
narnego zespołu, wywołała chaos 
i niepewność wśród pacjentów oraz 
obniżyła standard leczenia chorych 
w WCO – podsumował przewodni-
czący ZRG Krzysztof Dośla. 

Każdy z nas może pomóc Maciejowi Konopce, zwolnionemu z pracy 
w DTC Gdańsk liderowi związkowemu. Wystarczyć podpisać 
internetowy apel o jego przywrócenie do pracy. To wspólna akcja 
NSZZ „S” i Międzynarodowej Federacji Transportowców ITF.  
PODPISZ APEL!...>>

Ważne 
sprostowanie
W ostatnim numerze „IBiS-a” błędnie po-
daliśmy, że do 10 września każda organizacja 
związkowa jest zobowiązana do przedstawienia 
pracodawcy informacji o łącznej liczbie członków tej 
organizacji. W rzeczywistości ten termin to 10 paździer-
nika, ponieważ taką informację składa się zawsze do 10 
dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. 
Nie warto jednak czekać na ostatni moment, ponieważ ewen-
tualne opóźnienie może nieść duże konsekwencje prawne dla 
funkcjonowania organizacji związkowej.

– 35 lat temu uwierzyliśmy, że 
można wspólnie zmieniać rzeczy-
wistość. Niestety, marzenie o Pol-
sce bez biedy, ubóstwa i strachu 
jeszcze czeka na spełnienie. Idea 
21 postulatów domaga się realiza-
cji – mówił 4 września w Starogar-
dzie Gdańskim szef ZRG Krzysztof 
Dośla podczas obchodów 35-lecia 
Związku w tamtejszym Oddziale. 

POSTULATY wciąż czekają
Gośćmi uroczystości byli m.in. kie-
rownik Oddziału Zdzisław Czapski 
i ks. Janusz Lipski, odznaczony 
za duchowe wsparcie udzielane 
kociewskiej „S”. Prezydent Staro-
gardu Gdańskiego Janusz Stan-
kowiak, sam od dekady członek 
Związku, podkreślał, że niepodle-
gła ojczyzna to zasługa „Solidar-
ności”. Więcej...>>

Monument Łukasza 
Cieplińskiego w ramach 
pomnika Żołnierzy Wyklętych 
w Rzeszowie.

Sekretarz ZRG NSZZ „S” Bog-
dan Olszewski oraz kierownik 
Działu Rozwoju Komisji Krajowej 
NSZZ „S” Kacper Stachowski byli 
8 września gośćmi pierwszego po 
wakacyjnej przerwie spotkania 
Sekcji Młodych NSZZ „S” Regionu 
Gdańskiego. – Zmiany w struk-
turze wiekowej Związku są nie-
uchronne Jestem jedyną osobą 
w Zarządzie Regionu Gdańskiego, 
która zasiada we władzach gdań-
skiej „S” nieprzerwanie od 1981 r. 

– podkreślił Bogdan Olszewski. 
Kacper Stachowski zasugerował 
wykorzystanie sprawdzonych 
w Związku wzorców, na przykład 
z Regionu Wielkopolskiego. Za 
najlepszy sposób pozyskiwania 
nowych członków uznał kontakt 
z przewodniczącymi komisji za-
kładowych. Młodzi związkowcy 
stawiają właśnie na rozwój. Od 21 
do 23 października 2015 r. zapla-
nowali szkolenia związkowe w Ja-
strzębiej Górze.  Więcej...>>

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/piotr-duda-obala-oskarzenia-newsweeka
http://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=2829
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/tak-swietowal-oddzial-starogardzki
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/mloda-solidarnosc-wraca-akcji-2
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